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Mobile Doctors lanceert nieuwe website met SHC hoek

Beste lezer,

De SHC Kick-Off vond afgelopen woensdag plaats en was naar onze mening

een groot succes! Er zijn veel inspirerende verhalen verteld over ondernemen

in de zorg. Hopelijk is het publiek geprikkeld om ook een stap in die richting te

zetten! Ook is tijdens de Kick-Off het SHC-Traject officieel geopend. Dit houdt

in dat start-ups – of start-ups in wording – van ons de optimale begeleiding

krijgen die nodig is voor het professionaliseren van hun innovatieve idee. Lees

hieronder meer over het SHC Traject.

Het volledige verslag van de Kick-Off is hier te vinden. Foto’s komen binnenkort

online, dus hou onze website in de gaten!

Intussen zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor ons volgende

evenement, de Masterclass, op 23 maart.



Namens het bestuur van de SHC,

Hartelijke groet,

Simone

Marketing & Communicatie

namens het jaarbestuur van de SHC

Foto impressie Kick-Off

      De bezoekers stromen binnen.                          De zaal is gevuld!

Links:  Jeroen Terpstra inspireert  het  publiek met  zijn  ervaringen als  arts  en

ondernemer.

Rechts: De drie hoofdsprekers, Jeroen, Rob en Rutger (van links naar rechts)



Links: Grote interesse voor de kleine gezelschapshouders van TinyBots.

Rechts: Tijd voor de borrel!

Links:  AdjuvoMotion  met  hun  revalidatie-faciliterende  device.  Rechts:

Zorginnovaties uitproberen: altijd een verassing wat je te zien krijgt!

Natuurlijk moest ter afsluiting een bestuursfoto worden gemaakt. Het bestuur is

zeer tevreden over de avond!

Inschrijvingen Masterclass  geopend!

Over precies een maand, op 23 maart, vindt ons tweede evenement plaats: de

SHC Masterclass. Dit evenement is bedoeld voor mensen met een idee voor

zorginnovatie of start-ups die een professionaliseringsslag willen maken. Op de

masterclass  zullen  verschillende  workshops  aangeboden  worden,  onder

andere over de volgende onderwerpen:

Businessplan

Subsidie aanvraag



Juridische aspecten

Opschaling

Financien

Inschrijven  kan  via  onze  website.  Hier  kun  je  ook  aangeven  bij  welke

workshops je aanwezig zou willen zijn.

SHC Traject

Wat houdt het SHC Traject in?

Dit  jaar  gaat  de  SHC  volop  inzetten  op  het  verschaffen  van  optimale

begeleiding aan de start-ups die uiteindelijk zullen strijden tijdens de Challenge.

Deze begeleiding zal worden geboden in de vorm van het zogenaamde “SHC

Traject”.  Deelname aan het  SHC Traject  houdt  in  dat  de SHC start-ups zal



voorzien van alles wat nodig is om een idee te laten uitgroeien tot een ware

start-up.  Start-ups  zullen  gekoppeld  worden  aan  een  ervaren  coach  die

verstand  heeft  van  verschillende  zaken  rondom  het  ontwikkelen  van  een

zorginnovatie. Specifieke vraagstukken, zoals de juridische aspecten van het

oprichten van een start-up, zullen worden besproken tijdens de Masterclass.

Om  een  idee  goed  te  kunnen  verkopen  tijdens  de  Challenge,  bieden  we

daarnaast  een  pitch  training  aan.  Tijdens  deze  training  zal  je  jouw  pitch

optimaliseren  samen  met  een  professional.  De  SHC  Challenge  is  een

uitgelezen kans voor de start-ups om zichzelf van hun beste kant te laten zien.

Wat zijn de voordelen van deelname aan het traject?

Het volgende zit inbegrepen in de kosten voor het SHC traject:

1. toegang tot de SHC Masterclass op 23 maart

2. toegang tot het Coach moment op 6 april

3. toegang tot de Pitchtraining op 18 mei

4. toegang tot de SHC Challenge op 1 juni

5.  de  mogelijkheid  om  gebruik  te  maken  van  de  expertise  van  een

professionele coach gedurende het SHC traject

6. de mogelijkheid om in contact te komen met de partners van de SHC en

jouw netwerk snel uit te breiden

7. de kans om prijzen te winnen tijdens de SHC Challenge, o.a. financiele en

structurele hulpmiddelen

8. toegang tot het SHC alumni netwerk en daarbij de alumni evenementen

Hoe kan ik me inschrijven en wat zijn de kosten?

Inschrijven  voor  het  SHC  Traject  kan  via  onze  website.  De  kosten  voor

deelname aan het traject zijn 50 euro per persoon. Dit is inclusief toegang tot

onze  evenementen  (Masterclass  en  Challenge)  en  deelname  aan  de

pitchtraining. De inschrijving sluit op onze Masterclass, 23 maart.

Mobile Doctors lanceert nieuwe website met SHC hoek!

Benieuwd? Kijk snel op http://mobiledoctors.nl/ en blijf op de hoogte van al het

SHC nieuws.

Tot slot..

Wil je betrokken raken bij de SHC?



Neem contact op via info@sustainablehealthcarechallenge.nl.
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